
اعلن اجليش االسرائيلي  امس األربعاء أنه هدم 
منزل فلسطيني قتل ثالثة إسرائيلني في  يوليو في 
إحدى مستوطنات الضفة الغربية احملتلة، على ما 
أفادت ناطقة عسكرية. وكان الفلسطيني عمر العبد 
)19 عاما( تسلل في 21  يوليو إلى مستوطنة نيفي 
تسوف ق��رب رام الله ودخ��ل منزال قتل فيه ثالثة 
إسرائيليني هم أب واثنان من أوالده طعنا بالسكني، 
في خضم التوتر حول املسجد االقصى وأزمة بوابات 
كشف املعادن االلكترونية التي وضعتها اسرائيل 

الكثر من اسبوعني عند مداخل احلرم القدسي.
واعتقل الفلسطيني بعدما أصيب برصاص أحد 
اجل��ي��ران ال��ذي ه��رع عند سماع ص��راخ ص��ادر من 
املنزل. وروى الفلسطيني رائد البرغوثي، وهو من 
سكان بلدة كوبر حيث تقيم عائلة منفذ الهجوم قرب 
رام الله، أن اجليش اإلسرائيلي استقدم جرافتني 
لهدم امل��ن��زل امل��ؤل��ف م��ن طابقني أحدهما ك��ان قيد 
اإلنشاء. كما اعتقل اجليش في االسابيع األخيرة 
والد الشاب الفلسطيني ووالدته وثالثة من اشقائه، 
بحسب سكان كوبر. وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية 

أنه يشتبه بأنهم كانوا على علم بخطط املهاجم ولم 
يعترضوه. ووقع الهجوم في املستوطنة في وقت 
كانت جتري مواجهات في القدس الشرقية والضفة 
الغربية احملتلة إثر التدابير األمنّية التي فرضتها 
إس��رائ��ي��ل ف��ي محيط املسجد األق��ص��ى. واندلعت 
أعمال العنف في املسجد األقصى ومحيطه بعد مقتل 
عنصري شرطة اسرائيليني في 14  يوليو على أيدي 
فلسطينيني قالت اسرائيل انهم خبأوا اسلحتهم في 

احلرم القدسي.
وردت اسرائيل بنصب بوابات لكشف املعادن 
على مداخل احلرم القدسي، في اجراءات ألغيت بعد 
أسبوعني على خلفية االحتجاجات واملواجهات 
الدامية التي أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيني 
وث��الث��ة اسرائيليني. وت��ه��دم اس��رائ��ي��ل بانتظام 
منازل فلسطينيني ينفذون هجمات ضدها. ويعتبر 
معارضو عمليات هدم البيوت هذا االج��راء عقابا 
جماعيا يؤثر على العائالت التي تصبح بال مأوى. 
وتدافع احلكومة االسرائيلية عن االجراء، مؤكدة انه 

يسمح بردع الذين ينوون تنفيذ هجمات.

ت��ع��رض ش��اش��ات ع��م��الق��ة تغطي 
اجلدران تطورات احلروب اجلوية التي 
تخوضها الواليات املتحدة في العراق 
وس��وري��ة وأفغانستان ف��ي آن واح��د 
لتجعل من غرفة احل��رب ه��ذه أعجوبة 
تقنية في قلب أكبر احلمالت العسكرية 
األمريكية. وقال اجلنرال ديفيد جولدفني 
رئيس أركان القوات اجلوية الذي يزور 
امل��رك��ز ف��ي ق��اع��دة العديد اجل��وي��ة في 
قطر ه��ذا األس��ب��وع م��ع هيذر ويلسون 
وزيرة القوات اجلوية “هي أحدث ما مت 
التوصل إليه لكنها بطيئة جدا بالنسبة 

للمستقبل”.
وه��ن��ا ي��أت��ي دور االب��ت��ك��ار ف��ي سد 
ال��ف��ج��وة. إذ يشهد م��رك��ز العمليات 
بالقاعدة سلسلة من عمليات التحديث 
لنظم الكمبيوتر شديدة السرية لتغيير 
األسلوب الذي يدير به مخططو احلروب 
أعمالهم هنا. ويتصدى املركز املشترك 
للعمليات اجلوية للتعامل مع كم هائل 
من البيانات واملعلومات التي تتدفق 
م��ن م��ص��ادر م��ث��ل األق��م��ار الصناعية 
والطائرات دون طيار وأجهزة ال��رادار 
والطائرات األمريكية التي حتلق فوق 
املناطق الساخنة في الشرق األوس��ط 
وتقصف مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية.
وق���د ط��ال��ب اللفتنانت ج��ن��رال 
جيفري هاريجيان رئيس عمليات 
س��الح اجل��و األم��ري��ك��ي ف��ي املنطقة 
بالتطوير التكنولوجي وأي��ده في 
ذلك جولدفني لالستفادة على نحو 
أفضل من تلك البيانات. وفي كثير 
م��ن األح��ي��ان ي��ؤدي ذل��ك إل��ى تقليل 
األدوار ال��ت��ي يلعبها ال��ب��ش��ر في 
أداء وظائف ميكن اآلن أن تؤديها 
برمجيات الكمبيوتر بدرجة أكبر من 
الكفاءة والدقة. ويجري العمل على 
تطوير برمجيات جديدة بالشراكة 
م��ع وح���دة التكنولوجيا التابعة 
لوزارة الدفاع في وادي السيليكون 

وامل��ع��روف��ة ب��اس��م وح���دة االبتكار 
ال��دف��اع��ي التجريبية ال��ت��ي تهدف 
للتعجيل بتوصيل التكنولوجيا إلى 

اخلطوط األمامية.
وق��ال هاريجيان في مقابلة “رأيت 
فرصة سانحة لتوصيل أداة لرجال 
قواتنا اجلوية في فترة قصيرة من الزمن 
لن حتسن فاعليتنا فحسب بل وكفاءتنا 
أيضا”. وأضاف أن هذا املسعى بدأ العام 

املاضي.
ومن التطبيقات التي يجري إعدادها 
تطبيق لتبسيط األسلوب الذي تخطط 
به القوات اجلوية ضرباتها اجلوية 
على األه���داف احملتملة ويجمع بني 
البيانات املتاحة من برامج منفصلة 
ل��م تكن تتوافق م��ع بعضها البعض 
حتى اآلن. ورمب��ا ك��ان أكبر ما حتقق 
م��ن تقدم حتى اآلن أداة برمجية مت 
استحداثها ف��ي أوائ���ل ال��ع��ام احلالي 
وتتولى توجيه مهمة من أعقد املهام 
اللوجيستية في احل��روب وهي إعادة 
تزويد الطائرات احلربية األمريكية 
بالوقود في اجل��و. ففي السابق كان 
مخططو احلرب يستخدمون برنامج 
إكسل وسبورة بيضاء للتوفيق بني 
الطائرات احلربية وطائرات الصهريج 
التي تتولى تزويدها بالوقود أثناء 

التحليق.
وقال سالح اجلو إن تلك العملية كانت 
تستغرق من فريق التخطيط ما بني 35 
و40 ساعة عمل كل يوم إلجناز املهمة. 
أم��ا باستخدام البرمجيات اجل��دي��دة 
فقد انخفض ه��ذا الوقت إل��ى النصف. 
ومت تطوير هذه األداة في شهور ال في 
سنوات وهو أمر غريب غير معتاد في 
نظام املشتريات امل��ره��ق ف��ي كثير من 
األحيان بوزارة الدفاع. وقال هاريجيان 
“نظام املشتريات املعتاد لم يكن ليجلب 
لنا املنتج ال��ذي كنا نريده” مضيفا أن 
فريقه اس��ت��ط��اع اجل��ل��وس إل��ى جانب 

املبرمجني ووجههم ملا يحتاج إليه.
وأضاف أن فريقه في قطر أخذ أيضا 
خطوات مهمة لتحسني األسلوب الذي 

ي��راج��ع ب��ه معلومات امل��خ��اب��رات األم��ر 
الذي ساعده في النظر إلى التطورات في 
ساحات القتال من زواي��ا جديدة. ومن 

األمور التي يهتم بها هاريجيان اهتماما 
خاصا الدفاعات اجلوية التي تستخدمها 
القوات الروسية والسورية في سورية. 

وق��ال “قلت أح��ت��اج لفهم أفضل لنمط 
ح��ي��اة م��ا تفعله )ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة 
املتكاملة( السورية والروسية”. وتابع 

“لذلك اتصل هؤالء الرجال مبواقع في 
الواليات املتحدة كان لديها في األساس 

البرمجيات والبنية األساسية”.
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هل تواجد القوات األجنبية في سورية سيوفر ألطفالها مستقبل أفضل؟!

شاشات عمالقة تعرض تطورات احلروب بالعراق وسورية

سالح اجلو األميركي يطور مركز القيادة في الشرق األوسط

السودان يضبط مجموعة تخطط لتجنيد مقاتلني لصالح حفتر 
كشفت الرئاسة السودانية امس  االربعاء عن ضبط مجموعة 
تتبع الزعيم القبلي موسى هالل ضمن اخرين قادمني من ليبيا 
تخطط لتجنيد الف مواطن بدارفور لصالح قائد اجليش الليبي 

خليفة حفتر.
ونقلت وسائل اعالم محلية عن نائب رئيس اجلمهورية حسبو 

محمد عبدالرحمن قوله “انهم لن يتهاونوا في مسألة التالعب 
باالمن واخلروج عن سيطرة الدولة” مؤكدا انهم لن يسمحوا الحد 

بالتآمر مع حفتر.
واكد عبدالرحمن انه ال تراجع عن حملة جمع السالح مضيفا 
ان انتشار السالح تسبب في تفاقم حدة الصراعات القبلية لتمثل 

تهديدا اكثر من حركات التمرد.
وتتهم اخلرطوم حفتر بدعم متمردين في إقليم دارفور مقابل 
القتال بجانب قواته في ليبيا كمرتزقة وهو ما اعتبرته مواصلة 
لنهج الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من أجل زعزعة أمن 

السودان.

اجليش اإلسرائيلي يهدم منزل فلسطيني قتل 
ثالثة إسرائيليني في الضفة الغربية احملتلة

األردن يجري انتخابات في خطوة لنقل 
صالحيات إلى مجالس محلية

أجرى األردن انتخابات محلية اول امس  الثالثاء 
في خطوة يقول مسؤولون إنها ستساعد في نقل 
بعض الصالحيات إلى املدن األكبر ومناطق ريفية 
غير مطورة لكن يقول منتقدون إنها لم حتقق وعود 
إجراء إصالح سياسي أوسع. واالنتخابات البلدية، 
األول���ى منذ ال��ع��ام 2013، محاولة م��ن احلكومة 
لتوسيع الدميقراطية قال العاهل األردني امللك عبد 
الله إنها ستمنح املناطق املهمشة صوتا أكبر في 

قرارات الدولة.
وقال خالد الكاللدة رئيس جلنة االنتخابات إن 
أكثر من 1.3 مليون شخص - أو 31 في املئة من 
املؤهلني للتصويت- أدلوا بأصواتهم يوم الثالثاء. 
وانتشر أكثر من 30 ألف شرطي لتأمني ما يزيد على 
خمسة آالف مركز اقتراع في أنحاء البالد. وتنافس 
أكثر من ستة آالف مرشح على 1833 مقعدا في 
100 مجلس مدينة وبلدة و12 مجلس محافظة 
)مجالس إقليمية جديدة( سيكون لها القول الفصل 
ف��ي االس��ت��ث��م��ارات بالبنية التحتية وغيرها من 

املشروعات اإلقليمية.
وقال مسؤول كبير باحلكومة لرويترز “القرار 
في املشاريع التنموية صار في يد مجالس احملافظات 
وه��م من ي��ح��ددون األول��وي��ات وليس وزارات في 
العاصمة”. كان البرملان وافق في العام املاضي على 
قانون الالمركزية الذي أسس مجالس احملافظات 
على أن تضم حصة نسبتها عشرة في املئة للمرأة 

لتشجيعها على املشاركة.
وق��ال املتحدث باسم احلكومة محمد املومني 
“الدولة األردنية مستمرة في إصالحاتها الشاملة 
والتحاور من خالل صناديق االقتراع.. في غيرنا 
وحولنا هناك الدماء والعنف والقتل”. لكن منتقدين 

يقولون إن نسبة اإلقبال تشير إلى المباالة واسعة 
من قبل الناخبني خاصة في العاصمة عمان ومدينة 
الزرقا الصناعية حيث أبدى كثيرون تشككا في أن 
تلتزم احلكومة بتعهداتها بإجراء إصالح دميقراطي.
وق��ال زكي بني رشيد وهو عضو ب��ارز بجماعة 
اإلخ���وان املسلمني “االنتخابات فرصة للتغيير 
وصناعة املستقبل لدى الشعوب الدميقراطية وفي 
غياب الوعي وحضور االستبداد فإن االنتخابات هي 
استنساخ لوجع املاضي ومعاناة الواقع”. واإلخوان 
املسلمون أكبر حزب معارض باألردن لكن السلطات 
تفرض قيودا على أنشطتها. وتوقفت اإلصالحات 
األوس��ع، ومنها إج��راءات لكبح التحيز في تقسيم 
الدوائر االنتخابية حملاباة نواب مؤيدين للحكومة، 
بعد فترة قصيرة من موافقة السلطات على مسيرات 
سلمية كبيرة واملزيد من احلريات في اإلعالم لتفادي 
انتفاضة شبيهة باألحداث التي هزت دوال عربية 

أخرى منذ العام 2011.
واملطلب الرئيسي للمعارضة هو إصالح قانون 
االنتخابات الذي يضخم نفوذ مناطق قبلية قليلة 
السكان تشكل العمود الفقري لدعم امللكية على 
حساب مدن أكبر تشهد وج��ودا كبيرا لإلسالميني 
واألردن��ي��ني من أص��ول فلسطينية. وع��ادت قوات 
األمن لفرض رقابة شديدة على املعارضة وتسجن 
بشكل دوري نشطاء سلميني النتقادهم النخبة 
احلاكمة- األس��رة املالكة وق��وات األم��ن واجليش- 
على وسائل التواصل االجتماعي. ولم تشهد اململكة 
احلليف الوثيق للواليات املتحدة اضطرابات بنفس 
مستوى م��ا ح��دث ف��ي دول عربية أخ���رى ومنها 
العراق وسورية املجاورتان لها خالل األعوام الستة 

املاضية.

اجلزائر تعيد السياسي املخضرم 
أحمد أويحيى لرئاسة الوزراء

أعاد الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة اول 
امس  الثالثاء السياسي املخضرم واخلبير في إدارة 
األزم���ات أحمد أويحيى إل��ى رئ��اس��ة ال����وزراء، وهو 
املنصب الذي شغله ألول مرة في التسعينات عندما 
كانت اجل��زائ��ر ت��واج��ه مت��ردا إسالميا. وق��ال مكتب 
بوتفليقة إن أويحيى )65 عاما( سيحل محل عبد املجيد 

تبون الذي شغل املنصب لثالثة أشهر فقط.
وسينظر إلى أويحيى على األرج��ح على أنه عامل 
مؤثر لتحقيق االستقرار في وقت حتاول فيه اجلزائر 
إج��راء تعديالت اقتصادية ملواجهة االنخفاض في 
أس��ع��ار النفط وال��ت��ي تسببت بالتبعية ف��ي خفض 
إي��رادات الدولة. ولم يذكر بيان الرئاسة سببا لهذا 
التغيير. وتولى أويحيى رئاسة ال��وزراء ثالث مرات 
من قبل وكان أحدث منصب تواله هو منصب رئيس 

ديوان رئيس اجلمهورية.
وهو أيضا زعيم حزب التجمع الوطني الدميقراطي، 
وه��و ح��زب مقرب من الرئاسة زاد ع��دد مقاعده في 
االنتخابات البرملانية التي جرت في مايو أيار. وقال 
احمل��ل��ل اجل��زائ��ري أرس���الن ش��ي��خ��اوي إن أويحيى 
أح��د رج��ال ال��دول��ة املعروفني ولديه اخلبرة إلدارة 

األزمات. وعادة ما يتسم النظام السياسي في اجلزائر 
بالغموض. وأصبح الظهور العلني للرئيس بوتفليقة 
)80 عاما( ن��ادرا   منذ تعرضه جللطة ع��ام 2013. 

ومبوجب الدستور يعني الرئيس رئيس الوزراء.
وزادت حدة التنافس السياسي حول بوتفليقة مع 
تراجع صحته وهو ما أثار تساؤالت حول كيفية انتقال 
السلطة إذا تنحى عن منصبه قبل أن تنتهي واليته 
في 2019.  وأدت التحركات الرامية إلى خفض الدعم 
والواردات وتنويع اقتصاد اجلزائر املعتمد على النفط 
إلى انقسامات سياسية حول إلي مدى ميكن أن تصل 

اإلصالحات.
وفي الفترة التي سبقت قرار إعفاء تبون من منصبه 
أثيرت تكهنات في وسائل اإلعالم حول عدم الرضا عنه 
بسبب خالفاته مع علي حداد، وهو رجل أعمال بارز 
قريب من الرئاسة. وقال مصدر كبير لرويترز طالبا 
عدم نشر اسمه إن تبون اعتبر أيضا مخالفا للسياسة 
اخلارجية التي تعد حكرا على الرئاسة بعد أن عقد 
اجتماعا مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في 
وق��ت سابق ه��ذا الشهر. وق��ال تبون في أول تعليق 
له بعد إقالته “وفائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

سيبقى كامال”.

كينيا تترقب اودينغا واستراتيجيته 
لالحتجاج على االنتخابات

أبقى زعيم املعارضة الكينية رايال اودينغا بالده في حالة ترقب 
بعدما ارجأ الى امس  االربعاء االعالن عن استراتيجيته لالحتجاج 
على اعادة انتخاب الرئيس اوهورو كينياتا، معتبرا ان عمليات 

تزوير قد شابته.
وكان اودينغا اعتصم بالصمت بعد اعادة انتخاب كينياتا مساء 
اجلمعة املاضية ، وما تاله من اعمال شغب اسفرت عن 17 قتيال 
على االقل و177 جريحا في بعض معاقل املعارضة، قبل ان ينظم 
احتفاالت حاشدة االحد في ضاحيتي كيبيرا وماثاري الشعبيتني 

الثبات قوته.
وق��ال اودينغا ام��ام جتمع ضم اآلالف من أنصاره في كيبيرا 
وماثاري “لم نخسر ولن نتراجع”، واعطاهم موعدا الثالثاء، 
مكررا االتهامات بالغش والتزوير  التي تزايدات منذ االنتخابات 

العامة في الثامن من  اغسطس.
لكن حتالف املعارضة اصدر بيانا مقتضبا الثالثاء اعلن فيه 
تأجيل االع��الن الى االربعاء، موضحا ان “املشاورات تستغرق 
وقتا يفوق الوقت املتوقع” بسبب “الطبيعة املعقدة والدقيقة 

للمسائل التي يتعني على التحالف معاجلتها”.
وذكر متحدث باسم التحالف ان املعارضة ستخاطب الصحافة 

الساعة 15،00 )12،00 ت ف( من أحد مقراتها.
ورغ��م تأكيد ان املناقشات “حتزر تقدما جيدا”، فان تأجيل 
االعالن يشير الى صعوبة اخليار الذي يواجهه التحالف، وكذلك 
االنشقاقات احملتملة، املسؤولون الثاني والرابع واخلامس في 

التحالف يبدون حتفظا شديدا، فيما تبدو خياراتهم محدودة جدا.
وميكن ان تذعن املعارضة للضغوط الدولية من خالل رفع 
شكوى الى احملكمة العليا قبل انتهاء املهلة القانونية اجلمعة، وقد 
استبعدت هذه االمكانية. ولم تقدم من جهة اخرى حتى االن الدليل 
على اتهاماتها بالتالعب باملنظومة االلكترونية لنقل النتائج 

وعدها.
وكان اودينغا، املرشح حتى االن ثالث مرات الى االنتخابات 
الرئاسية )1997 و2007 و2013( ولم يفز في اي منها، رفع 
شكوى الى القضاء في االنتخابات السابقة عام 2013، لكن جهوده 

ذهبت ادراج الرياح.

13 قتيال في سقوط شجرة معّمرة على 
مصلني في جزيرة ماديرا البرتغالية

قتل 13 شخصا واصيب 49 آخرون بجروح اثر سقوط شجرة 
معمرة على جمع من املصلني كانوا يشاركون في احتفال ديني 
في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، كما اعلنت 

السلطات مساء اول امس  الثالثاء.
ووق��ع احل��ادث ظهر اول ام��س  الثالثاء حني ك��ان حشد من 
املؤمنني يحتفل بذكرى انتقال السيدة العذراء في منطقة تبعد 
حوالى 5 كيلومترات عن وسط املدينة وتكسوها اشجار معّمرة 
وبينها شجرة بلوط عمرها 200 عام سقطت فجأة على املصلني 

الذين كانوا محتشدين حتتها.
وقال املتحدث باسم مستشفى فونشال اجلراح ميغيل ريس 
خالل مؤمتر صحافي ان 10 من اجلرحى حالتهم خطرة، مشيرا 
الى وجود خمسة اجانب في عداد اجلرحى ال49. واوضح ان 
اجلرحى االجانب هم هولندي واحد واربعة من فرنسا واملانيا 
واملجر، مشيرا الى ان اجلريح الهولندي غادر املستشفى في حني 

ان االربعة الباقني ال يزالون بحالة حرجة.
ونشرت شبكة “ار تي بي” التلفزيونية العامة شريط فيديو 
التقطه احد الهواة وتظهر فيه املأساة حلظة حصولها. فبينما 
يكون املؤمنون يرتلون يسقط فجأة فرع من الشجرة املعمرة 
على قسم منهم ليسود الذعر في احل��ال. واث��ر املأساة أعلنت 
النيابة العامة فتح حتقيق جل��الء مالبسات احل��ادث. واعلن 
رئيس مجلس احلكم احمللي ميغيل البوكركي احلداد ملدة ثالثة 

ايام.
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دفن جثث املهاجرين »بكرامة« مهمة شاقة 
يتوالها تونسي مبفرده في جرجيس

ال تثني حرارة الصيف احلارقة  شمس الدين مرزوق 
عن املهمة التي حددها لنفسه، فيعتمد على رفش وحيد 
كي يدفن “بكرامة” جثامني املهاجرين الذين يقضون 
في املياه التونسية اثناء الرحلة اخلطيرة نحو اوروبا.

ويتسلح اخلمسيني ب��ن��ظ��ارة س����وداء وقبعة 
لالحتماء من الشمس الالذعة فيما ينظر إلى قطعة 
األرض اجل��رداء حيث حفر للتو قبرين إضافيني في 
الرويس قرب جرجيس )جنوبا( القريبة من احلدود 
الليبية التي تشكل نقطة انطالق ملراكب كثيرة محملة 

مبهاجرين ساعني إلى مستقبل أفضل.
وأوضح مرزوق لوكالة فرانس برس ان “انطالق 
ه��ؤالء في عبور مخالف للقانون مدفوعني بالبؤس 
والظلم ال يعني أنهم ال يستحقون دفنهم باحترام 

وكرامة”.
وروى صياد السمك السابق الذي عمل كذلك سائقا 
للهالل األحمر قبل ان يصبح عاطال عن العمل، انه دفن 

مئات املهاجرين في غضون 12 عاما.
في جرجيس، يشكل صيادو األسماك أول املبادرين 
إلى إنقاذ املهاجرين الذين يواجهون مصاعب بحرا أو 

انتشال جثث الذين انتهى حلمهم األوروبي مبأساة.
وتشير األرقام الرسمية إلى انقاذ 126 شخصا من 
مختلف اجلنسيات وانتشال 44 جثة من املياه مقابل 
سواحل البلدة منذ مطلع 2017. وهذا جزء طفيف من 
أكثر من 2000 شخص قضوا هذا العام اثناء عبور 
املتوسط من ليبيا إلى ايطاليا، بحسب أرقام املنظمة 
الدولية للهجرة. كما ان الصيادين هم من أول من 
يرصد املراكب املتهالكة ويبلغون السلطات، كما أنهم 

غالبا ما ينقذون ركابها بأنفسهم.
وروى رئيس جمعية الصيادين البحارة شمس 
الدين بوراسني لوكالة فرانس ب��رس “يخرج املرء 
لكسب رزقه ويعود مبهاجرين بدل االسماك”، لكن “ال 

ميكن ان نرى الناس ميوتون دون ان نتدخل”.

تركيا حتذر بان االستفتاء حول استقالل 
كردستان العراق قد يقود إلى »حرب أهلية«

حذر وزي��ر اخلارجية التركي مولود تشاوش 
اوغلو  امس االربعاء من ان االستفتاء على استقالل 
اقليم كردستان العراق املقرر في 25  سبتمبر ميكن 

أن يؤدي إلى “حرب أهلية”. 
وقال ردا على سؤال خالل مقابلة مع قناة تي ار 

تي العامة ان االستفتاء في العراق “لن يؤدي سوى 
الى تفاقم الوضع” في هذا البلد الذي يواجه العديد 
 ن املشاكل، مضيفا ان “هذا ميكن أن يؤدي إلى حرب

 أهلية”.


